
 

                       Proiectul   
,,Satu Mare te așteaptă acasă!”  

� Obiectivul proiectului : Proiectul a fost inițiat de 
Primăria Municipiului Satu Mare cu scopul de a 
readuce tinerii absolvenți de studii universitare 
înapoi acasă. 

� În acest sens, am organizat o bursă a locurilor 
de muncă oferite de companiile sătmărene 

        în Cluj-Napoca, în perioada 11-12 mai, 2017, 
unde au fost prezenți peste 300 de tineri studenți 
și absolvenți. Astfel, am constatat că tinerii     
sătmăreni sunt interesați să se întoarcă acasă. 
Perioada de implementare : februarie 2017- 
septembrie 2018 

 
1. Punct de pornire, necesitatea proiectului:  
În urma unei situații alarmante a lipsei forței de muncă în Satu Mare, semnalată de 
companiile sătmărene, am decis că este momentul ca Primăria Municipiului Satu 
Mare șă facă ceva în acest sens. Astfel, împreună cu echipa domnului primar 
Kereskényi Gábor, am discutat de mai mult timp despre faptul că în ultimii ani, tinerii 
sătmăreni au plecat într-un număr alarmant de mare din orașul nostru. Suntem 
conștienți de faptul că Satu Mare se va dezvolta numai dacă tinerii se întorc după 
absolvirea studiilor și se angajează acasă. Acest lucru se va întâmpla doar dacă le 
oferim condiții bune de trai în orașul lor natal. Firmele au nevoie de forță de muncă 
specializată și tocmai tinerii sunt cheia acestui proces, de asigurare a unui personal 
bine instruit pentru firmele de top. Astfel, după dezbateri cu specialiști și cu tineri, s-a 
născut ideea de a face primul pas concret în acest sens, de a aduce tinerii acasă la 
Satu Mare.  
2.  Cifre despre proiect, locuri de muncă oferite : După o perioadă de înregistrare, 

mai mult de 80 de joburi au fost oferite de către 15 companii și firme sătmărene, 
95% din posturile oferite au fost destinate tinerilor cu studii universitare.  

• În domeniul industriei: posturi de inginer mecanic, electronist, inginer producție, 
manageri de proiect, inginer automatist, inginer de calitate, responsabil de mediu 
precum și alți specialiști tineri  

• În domeniul informaticii: firmele sătmărene au căutat programatori în limbaje  Java, 
C# și PHP, dezvoltatori de software, asistenți în servicii IT și vânzări 

• În alte domenii: au fost oferite locuri de muncă pentru tineri economiști, designeri, 
copywriteri, specialiști în vânzări și marketing, responsabili pentru logistică și 
aprovizionare precum și alte joburi de perspectivă.  

3. Înregistrare și campanie de mediatizare printre tineri 



Pe pagina www.haiacasa.sm am creat o interfață de înregistrare pentru tineri și pentru 
companii, ambele fiind gratuite pentru beneficiari. În mai puțin de o săptămână, s-au 
înregistrat 15 companii cu oferte concrete de locuri de muncă și mai mult de 200 de 
tineri interesați în acest sens.  Pentru mediatizare, am contractat o echipă de marketing 
care a mai derulat campanii media și de promovare a festivalurilor, alt domeniu foarte 
aproape de tineri. Principalul canal de comunicare a fost Facebook, dar am avut ca 
partener principal Agerpres și alți 20 de parteneri media din județul Satu Mare.  
 

  
 
Numărul participanților: în cele două zile a bursei locurilor de muncă au fost prezenți 
aproximativ 300 de tineri din grupul țintă interesați de proiectul nostru.  
Grupul-țintă: absolvenții de liceu, studenții, tinerii sătmăreni absolvenți de studii 
universitare din alte orașe, părinți, companiile sătmărene. 
Bugetul proiectului: a fost sub 10.000 de euro, principalele cheltuieli (închirierea 
locației, organizarea evenimentului, campania media) fiind suportate de Primăria Satu 
Mare, iar firmele participante au suportat cheltuielile de construcție a standurilor de 
expoziție.  
Rezultatele proiectului : In urma acestui proiect până în present, 60 de tineri au fost 
chemați de companiile sătmărene la interviu, 40 de studenți au participat la internship-
uri de vară oferite de companiile participante iar potrivit informațiilor oferite de 
companii, circa 20 de tineri absolvenți de studii universitare din alte orașe s-au angajat în 
Satu Mare.  
Pașii următori: evaluând rezultatele precum și feedbackurile pozitive primite de la 
studenți și companii, vom continua acest proiect: se va crea o platformă online cu cereri 
și oferte de joburi din oraș, cu focus pe tinerii sătmăreni aflați în orașele universitare.  
Mai multe detalii despre proiect: 
http://www.haiacasa.sm/,http://romanialibera.ro/actualitate/proiecte-locale/campanie-
a-primariei-satu-mare--pentru-intoarcerea-acasa-a-tinerilor-satmareni-care-studiaza-la-
cluj-napoca-447815    / 
https://www.facebook.com/home2sm/https://portalsm.ro/2017/04/bursa-la-cluj-
pentru-studentii-satmareni-satu-mare-te-asteapta-acasa/ 
 
Viceprimar, Doina Feher / 0741-107383 / doina.feher@satu-mare.ro / www.satu-
mare.ro 


